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Suomi.fi-valtuudet - mitä ja milloin?

 Suomi.fi Valtuudet -palvelu korvaa Katso-roolit vuoden 2019 loppuun 

mennessä

 Suomi.fi-tunnistautuminen ollut käytössä jo reilun vuoden

 Viranomaiset ottavat käyttöön eri tahtiin - Verohallinto ja tulorekisteri 

ensimmäiset

 Veroasioinnin valtuudet käyttöön 11/2018, Tulorekisteriin 1.1.2019. 

Valtuuksia voinut antaa 15.5. alkaen, mutta toimivat 11/2018

 Palveluun vahva tunnistautuminen (pankkitunnukset, HST-kortti, 

mobiilivarmenne), ei erillisiä salasanalistoja



Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa

 Roolien määrä on pieni (vain 2 roolia)

– Veroasioiden hoito (kaikki asiat kaikissa kanavissa)

– Veroilmoittaminen (ei voi asioida OmaVerossa)

 Suomi.fi-palvelussa annetulla valtakirjalla voi asioida kaikissa 

Verohallinnon tarjoamissa asiointikanavissa

– OmaVero, käynti- ja puhelinasiointi, Ilmoitin.fi, Lomake.fi, verkkolomake, 

(tulevaisuudessa uusia esim. chat)

 Valtuuksia voi antaa tai pyytää useita kerralla - max 30 kappaletta 

kerralla

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/valtuudet-verohallinnon-asiointipalveluissa/


Valtuudet veroasiointiin

Voi hoitaa kaikkia asiakkaan 

veroasioita kaikissa Veron 

tarjoamissa kanavissa

Voi antaa ilmoituksia, ei 

oikeuta asiointiin OmaVerossa



Suomi.fi-valtuudet - kuka voi ottaa 
käyttöön?

 Voi ottaa käyttöön 11/2018

– Oy, ay, ky, liikkeen- tai ammatinharjoittajat, henkilöasiakkaat, maa- ja 

metsätaloudenharjoittajat, osuuskunnat, säätiöt (kaupparekisterissä)

 Vero.fi  Tietoa Verohallinnosta  Verotuksen muutoksia 

Valtuuttaminen

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/usein-kysytty%C3%A4-valtuuksista---tilitoimistot/


Missä tapauksessa jatketaan Katsolla?

 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätaloudenharjoittajat:

1. asianhoitajasi yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö 

tai toiminimi (esimerkiksi yhdistys tai elinkeinoyhtymä).

2. et voi käyttää asiointiin sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, 

HST-korttia tai mobiilivarmennetta).

– Uusi Katso-rooli "Henkilön ja yrittäjän OmaVero"

 Muodot, jotka eivät voi vielä ottaa käyttöön

– Yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät, kuolinpesät, ulkomaalaiset 

kansalaiset ja toimijat, yhteisetuudet, kunnat, julkiset toimijat

– Ratkaisut liittymää varten laaditaan vuoden 2019 aikana



Suomi.fi-valtuudet ominaisuudet

 Tahdonilmaisut eli valtakirjat

– Henkilö valtuuttaa henkilön (minä valtuutan siskoni)

– Henkilö valtuuttaa yrityksen (minä valtuutan lakitoimiston x)

– Yritys valtuuttaa henkilön (yritys valtuuttaa oman työntekijänsä)

– Yritys valtuuttaa yrityksen (yritys valtuuttaa tilitoimiston)

 Ensimmäisen valtakirjan antaa aina perusrekisteriin merkitty henkilö

1. Yrityksen X toimitusjohtaja valtuuttaa tilitoimiston Y hoitamaan kaikkia veroasioitaan

2. Tilitoimiston Y toimitusjohtaja edelleenvaltuuttaa pari työntekijäänsä hoitamaan 

asiakasyrityksenä X veroasioita

3. Huoltaja-lapsi automaattisesti väestötietojärjestelmästä



Valtuuksien jakaminen tilitoimistossa
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TilitoimistoVeroasiointi valtuus

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä

Edustamisvaltuus oikeuttaa kirjanpitäjää 

hoitamaan kaikkien tilitoimiston 

asiakkaiden asioita siltä osin kuin 

asiakkaat ovat tilitoimiston valtuuttaneet. 

Kohdennettu edustamisvaltuus 

mahdollistaa vain tiettyjen asiakkaiden 

puolesta asioinnin

Tilitoimisto voi pyytää 

valtuudet asiakkaalta
tai



Valtuudet - muutamia heikkouksia
 Parannuksia lokakuussa

– Kohdennettu valtuuttaminen tilitoimiston sisällä (ei estä valtuuksien tekemistä 

asiakasyrityksen kanssa)

– Valtuuspyynnön tekeminen ja asiakkaalta saatujen valtuuksien tarkastelu voi tehdä 

muukin kuin tilitoimiston toimitusjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen

 Ei "massa-ajoa", nyt 30 valtuutta per kirjautumiskerta, ei mahdollisuutta 

ajaa tietoa ulos

 Katso ja Suomi.fi-valtuudet siirtymäajan päällekkäin (yritysmuodot, 

ulkomaalaiset)

 Valtuudet eivät toimi vielä kaikissa palveluissa

 Nimenkirjoitus kaksi yhdessä



Suomi.fi-valtuudet - yhteenveto
 Vain kaksi valtuutta - veroasiointi ja veroilmoittaminen

 "Valtuudet kerralla kuntoon" - veroasiointi ja tulorekisteri

 Valtuuden voi antaa tai pyytää

 Käyttöliittymä selvästi selkeämpi kuin Katsossa

 Vero.fi, Muutoksia valtuuttamiseen -sivusto

– Yritysmuotokohtaista tietoa, askelohjeet, UKK

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/usein-kysytty%C3%A4-valtuuksista---tilitoimistot/



